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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

Opheusden, vrijdag 8 juli 2022 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schooljaar 2021-2022 is, bij het lezen van deze laatste Nieuwsbrief, voorbij. Het afgelopen 
schooljaar hebben we u via de (extra) Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen 
op de Rehobothschool.  
Er ligt een schooljaar achter ons waarin corona opnieuw een belangrijke rol heeft gespeeld. Het was 
opnieuw nodig dat de schooldeuren eerder dicht moesten. Dan denken we aan de Kerstvakantie die 
bijna drie weken heeft geduurd. Grotendeels is het fysieke onderwijs doorgegaan. Wel waren veel 
collega’s, met name in de periode vanaf de herfstvakantie tot en met de voorjaarsvakantie, getroffen 
door Covid-19. Bij uitval van leerkrachten is zoveel mogelijk gekeken naar vervanging. Dit lukte vaak 
wel, maar vanwege de vele zieke leerkrachten waren er soms ook groepen thuis. We hebben gemerkt 
dat daar bij ouders begrip voor was. Dank daarvoor. Alle collega’s zijn weer hersteld, al zijn er ook 
onder die (soms langdurig) te maken hadden met long-Covid.  
Zowel in families van collega’s als van leerlingen hebben zich sterfgevallen voorgedaan.  We willen 
allen die een lege plaats ervaren van harte sterkte toewensen. 
24 februari brak de oorlog uit tussen Oekraïne en Rusland. Het gevolg was de enorme 
vluchtelingenstroom naar verschillende landen, waaronder ook naar de gemeente Neder-Betuwe. De 
achterliggende weken verbleven er dagelijks 39 Oekraïense leerlingen op onze school. In korte tijd is 
er een school in een school opgezet. Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! We merken 
dat deze leerlingen er blij mee zijn dat ze naar school mogen gaan. We hopen en bidden (zoals ze zelf 
ook graag willen) dat ze te zijner tijd weer terug mogen naar hun eigen land.  
 
Dankbetuiging 

 
 
 
 
 

Ik wil een ieder die zich ingezet heeft voor de dag waarop ik mijn 25-jarig onderwijsjubileum 
mocht vieren, hartelijk bedanken. 
  
Het was een prachtige dag! Samen met mijn vrouw opgehaald te worden met een Ford 
Mustang was schitterend.  
 
De school zag er stijlvol versierd uit.  
 
De activiteiten met alle leerlingen op het plein waren gezellig. 
Mijn vrouw en ik hebben er van genoten! 
 
Heel hartelijk bedankt voor het cadeau (een heater), felicitaties 
en alles wat er voor gezorgd heeft dat het een onvergetelijke dag werd!  
 
E.J. Hoogendoorn 
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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

Onderwijs aan Oekraïense leerlingen in de gemeente Neder-Betuwe 
Na alle voorbereidingen liggen de eerste weken achter ons waarin de Oekraïense leerlingen naar 

school zijn gegaan. Aanvankelijk waren er 11 leerlingen voor de Nieuwkomersklas aangemeld. 

Inmiddels is het aantal gestegen naar 23. Naast de Nederlandse leerkrachten was er elke morgen een 

Oekraïense leerkracht aanwezig. Ook zijn er 

Nederlandse vrijwilligers aanwezig geweest om 

bij te staan waar het nodig was. Degenen die het 

betreft, heel hartelijk dank daarvoor! 

De lessen Nederlands zijn ook gestart. Het doel 

van de Nieuwkomersklas is het aanleren van 

Nederlands spreken, schrijven en lezen.  

Gezien de toename van leerlingen (inmiddels 29) en het grote leeftijdsverschil gaan we na de 

zomervakantie werken met twee Nieuwkomersklassen.     

De Oekraïense kleuters hebben hun eerste weken er ook op zitten. Het was best spannend. Allemaal 
nieuwe kinderen, een nieuw gebouw, een nieuwe omgeving, een vreemde taal, nieuwe jufs. Dat het 
spannend was, geldt niet alleen voor de Oekraïense kleuters, maar ook voor onze Nederlands kleuters. 
Na verloop van tijd werd er steeds meer samengespeeld en maakten ze zich door middel van gebaren 
aan elkaar verstaanbaar!  
 
Zoals verwacht zijn er ook barrières. Het is niet makkelijk om het onderwijsaanbod af te stemmen op 
Nederlandse en Oekraïense leerlingen samen. De verschillen in één klas zijn te groot om hier voldaan 
mee om te gaan. Daarbij komt ook dat Oekraïense leerlingen geen onderwijservaring hebben. De 
leerlingen gaan in Oekraïne vanaf 6 jaar naar school.  
 
Daarom hebben we besloten om de kleuters na de zomervakantie niet meer te laten integreren in de 
bestaande groepen, maar twee Nieuwkomersklassen kleuters te vormen. De ouders en verzorgers van 
de Oekraïense leerlingen zijn hierover al ingelicht.  
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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

Plattegrond schoolgebouw 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening schooljaar 
De opening van het nieuwe schooljaar zal samen met de Eben-Haëzerschool plaatsvinden op maandag 

22 augustus om 9.00  uur  in  het  kerkgebouw  van  de 
Gereformeerde Gemeente aan de Reigerstraat te 
Opheusden. Ds. W. Mouw hoopt het schooljaar met ons 
te beginnen. Voor deze gelegenheid worden alle 
peuters  en  (Oekraïense) leerlingen met  hun  ouders 
en verzorgers  van  harte uitgenodigd. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen bij hun eigen ouders zitten. 
Het kerkgebouw is vanaf 8.45 uur geopend. De vrouwen 
en meisjes worden gevraagd een hoofddeksel te 
dragen. Na de openingsbijeenkomst gaan de leerlingen 
naar school en beginnen na de pauze de lessen van het 
nieuwe schooljaar 2022-2023. 
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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

Vakanties 2022-2023 
Behalve de reguliere vakanties zijn er nog enkele lesvrije dagen ingepland.  
Herfstvakantie    ma. 24 okt. t/m vr. 28 okt.  
Dankdag   wo. 2 nov.  
Lesvrije dag  vr. 4 nov. 
Lesvrije dag  ma. 28 nov. 
Kerstvakantie   ma. 26 dec. t/m vr. 6 jan.  
Lesvrije dag  wo. 1 febr. 
Voorjaarsvakantie ma. 27 febr. t/m vr. 3 mrt.   
Biddag   wo. 8 mrt. 
Paasvakantie   vr. 7 apr. t/m ma. 10 apr.  
Lesvrije dag  di. 11 april  
Meivakantie   ma. 24 apr. t/m vr. 5 mei  
Koningsdag  di. 27 apr. (in de meivakantie) 
Hemelvaartsvakantie do. 18 mei en vr. 19 mei 
Pinkstervakantie ma. 29 mei t/m vr. 2 juni 
Lesvrije dag   do. 29 juni 
Zomervakantie   ma. 10 juli t/m vr. 25 aug.   
 

Schoolgids 2022-2023 
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 zal in de eerste schoolweek worden uitgedeeld. 

 

Hoofdluiscontrole 
De eerstvolgende luizencontrole vindt plaats op:  

- maandagmorgen 29 augustus voor de Nieuwkomersgroep kleuters 2, groep 1 en 2; 
- maandagmiddag 29 augustus voor de Voorschool;  
- donderdagmorgen 25 augustus voor de Nieuwkomersklas kleuters 1, Nieuwkomersklassen 

(3-8) en de groepen 3-8. 
 

Luistergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar zullen de luistergesprekken plaatsvinden. Het is waardevol om op dat 
moment kennis  te  maken  met  de  nieuwe leerkracht(en)  en  ouders  de  gelegenheid te geven 
informatie en behoeften van hun kind(eren) te delen met de 
leerkracht(en).  Ter voorbereiding op deze luistergesprekken 
ontvangt u in de tweede schoolweek na de zomervakantie voor elk 
kind een vragenformulier. Dit vragenformulier  kunt  u  thuis rustig 
lezen,  invullen en vervolgens meenemen tijdens het luistergesprek. 
Het formulier blijft daarna op school bij de leerkracht. Op donderdag 
15 september en dinsdag 20 september wordt er voor de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 8 een luistergesprek gehouden. Wilt u deze 
avonden alvast vrijhouden?    
We hopen en vertrouwen erop dat deze gesprekken zullen bijdragen aan een goede ontwikkeling van 
uw kind(eren). 
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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe. 

Agenda
Om alvast te noteren in uw agenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle genoemde data in deze Nieuwsbrief geldt: Deo Volente. 

 

We willen u hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen dat u in het achterliggende schooljaar 
aan ons schonk. Namens het personeel wens ik u allen een goede zomervakantie toe. We hopen elkaar 
maandag 22 augustus om 9.00 uur in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Opheusden te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 

E.J. Hoogendoorn 

  

De eerste Nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023 verschijnt op vrijdag 16 september. 
 

 Zomervakantie  
(ma. 11 juli  t/m vr. 19 aug.) 

Ma. 22-08 9.00 uur opening schooljaar GG 
Opheusden 

Do. 25-08 Luizencontrole  

Vr. 26-08 Eerste zwemles groep 5A 

Ma. 29-08 Luizencontrole 

Do. 15-09 Luistergesprekken 

Di. 20-09 Luistergesprekken  
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